
 

 

 

 

 

 

Förslag till beslut om vinstutdelning i Unlimited Travel Group 

 

Unlimited Travel Groups utdelningspolicy har tidigare varit att återinvestera vinster i verksamheten för att stödja fortsatt 

expansion, huvudsakligen genom förvärv. Under de senaste åren har förvärvstakten avtagit och fokus istället riktats mot att 

utveckla och uppnå god lönsamhet i befintliga verksamheter. Eftersom bolaget under 2013 nått målet att höja lönsamheten 

föreslår styrelsen en förändring av utdelningspolicyn. 

Styrelsens förslag till ny utdelningspolicy är att dela ut 40 – 60 % av koncernens resultat per aktie exklusive 

goodwillavskrivningar. Den föreslagna policyn ger möjlighet till direktavkastning för aktieägarna samtidigt som UTG 

behåller en flexibilitet att agera selektivt på framtida affärsmöjligheter. Vid fastställande av utdelningsnivå skall hänsyn tas 

till UTGs likviditet, finansiella ställning och framtida investeringsplaner. 

Styrelsens förslag till årsstämman 2014 är att lämna en utdelning på 4 368 216 kr, vilket motsvarar 1,00 kr per aktie och 43 % 

av resultatet per aktie exklusive goodwillavskrivningar.  

Utdelningen betalas enligt förslaget efter årsstämmans beslut 2014-04-28. Avstämningsdag för utdelningen är 2014-05-02 

och beräknad utbetalningsdag är 2014-05-07.  

Moderbolagets egna kapital uppgår per 2013-12-31 till 54 000 tkr. Soliditeten uppgår per 2013-12-31 till 49,9 %, likvida 

medel till 14 465 tkr och kassalikviditeten, inklusive ej utnyttjad checkkredit, till 55 %. Efter föreslagen utdelning uppgår det 

egna kapitalet till 49 632 tkr och likvida medel till 10 097 tkr.  

Koncernens egna kapital uppgår per 2013-12-31 till 34 070 tkr varav fritt eget kapital utgör 21 890 tkr. Soliditeten uppgår per 

2013-12-31 till 25,8 %, likvida medel till 28 128 tkr och kassalikviditeten, inklusive ej utnyttjad checkkredit, till 120 %. Efter 

föreslagen utdelning uppgår det egna kapitalet till 29 702 tkr.  

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen 2013-12-31 som påverkar bolagets finansiella ställning. 

Utdelningen bedöms försvarbar med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på 

det egna kapitalet och bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet samt ställning i övrigt.  

  

Stockholm i april 2014 
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